
Vergoeding Ouderbijdrage Schoolfonds 
2017-2018
Hebt u schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar? En was 
uw netto maandinkomen van augustus 2017 niet hoger 
dan € 1031,= voor alleenstaande ouders of € 1473,= 
voor (on)getrouwd samenwonenden? En betaalt u 
voor uw schoolgaande kinderen een ouderbijdrage aan 
het schoolfonds? Dan kunt u een vergoeding krijgen 
van de gemeente Groningen. Dit heet de Vergoeding 
Ouderbijdrage Schoolfonds (VOS).

De vergoeding bedraagt voor het schooljaar 2017/2018:
 � € 47,00 per kind voor ouders van kinderen op de   

basisschool; 
 � € 81,50 per kind voor ouders van kinderen in het 

voortgezet onderwijs.

Ouders van wie wij weten dat ze recht hebben op deze 
vergoeding, hebben in september 2017 een brief over 
de VOS ontvangen. Hebt u deze brief niet ontvangen of 
wilde u de regeling niet via de school aanvragen? Dan 
kunt u vanaf 2 januari 2018 tot 1 juni 2018 de Vergoeding 
Ouderbijdrage Schoolfonds zelf aanvragen! U kunt het 
formulier downloaden op: 
gemeente.groningen.nl/kind-en-opgroeien.
Hebt u de vergoeding al via school aangevraagd? Dan 
kunt u niet opnieuw aanvragen!

Hebt u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons 
op. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur 
bereiken via telefoonnummer (050) 367 50 00. Wilt u in 
dat geval uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand 
houden? Wij kunnen u dan sneller helpen.
 

Nieuwe cursusdata 2018 ‘Digisterker’
Zaken online regelen met de gemeente: snel en handig 
vanuit je eigen huis 24 uur per dag! 
U kunt steeds meer zaken met de gemeente via internet 
regelen. Inmiddels kunt u voor een aantal producten al 
zaken handig digitaal afhandelen of aanvragen bij de 
gemeente. Snel en handig 24 uur per dag vanuit je eigen 
huis. Zo kunt u bijzondere bijstand al digitaal aanvragen. 
En ook is het mogelijk om digitaal uw uitkering te stoppen 
en uw vakantie aan ons door te geven.

Hebt u moeite met de digitale overheid? 
De gemeente organiseert samen met de bibliotheek van 
het Groninger Forum gratis cursussen ‘Digisterker’. Dit is 
een cursus voor mensen die nog niet zo digitaal vaardig 
zijn. Het is belangrijk dat iedereen weet hoe dat op een 
veilige manier kan. In de cursus komen onder meer aan 
de orde het gebruik van een DigiD, en de websites van de 
gemeente, UWV, SVB en de Belastingdienst.

Wegens succes zijn er weer nieuwe gratis cursussen 
gepland. De data en plaatsen voor 2018 vindt u hieronder.  
Aanmelden kan in alle vestigingen van de openbare 
bibliotheek, via groningerforum.nl/digisterker of door een 
mail te sturen naar info@groningerforum.nl. Aanmelden 
kan ook via het WIJ team bij u in de buurt. Kijk voor het 
dichtstbijzijnde WIJ-team bij u in de buurt op 
wij.groningen.nl. De cursus bestaat uit 4 lessen.

Locatie De Wijert | 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 7 maart (start cursus), woensdag 14 maart 
(2e les), woensdag 21 maart (3e les), woensdag 28 maart 
(einde cursus). 

Locatie Hoogkerk | 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 27 maart (start cursus), dinsdag 3 april (2e les), 
dinsdag 10 april (3e les), dinsdag 17 april (einde cursus). 

Locatie Vinkhuizen | 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 9 mei (start cursus), woensdag 16 mei (2e 
les), woensdag 23 mei (3e les), woensdag 30 mei (einde 
cursus).

Locatie Selwerd | 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 4 september (start cursus), dinsdag 11 september 
(2e les), dinsdag 18 september (3e les), dinsdag 
25 september (einde cursus).

Locatie Lewenborg | 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 3 oktober (start cursus), woensdag 10 oktober 
(2e les),  woensdag 17 oktober (3e les), woensdag 
31 oktober (einde cursus).

Locatie Beijum | 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 6 november (start cursus), dinsdag 13 november 
(2e les), dinsdag 20 november (3e les), dinsdag 
27 november (einde cursus). 

Achterstand met betalen van gas en licht? 
Kom langs bij de Groningse Kredietbank  
Hebt u een achterstand met het betalen van uw 
energierekening? Mogelijk wordt uw energiecontract dan 
beëindigd. De Groningse Kredietbank wil voorkomen dat 
dit gebeurt. U kunt vrijblijvend een adviesgesprek krijgen. 
De Groningse Kredietbank helpt gratis. Als u andere 
geldzorgen hebt, kunt u ook bij ons terecht. 

U kunt langskomen op het spreekuur. Neemt u uw 
bankpas, id-bewijs en DigiD-gegevens mee? Adres: 
Harm Buiterplein 1, 9723 ZR, Groningen. Inlopen kan van 
maandag tot en met vrijdag, van 09:00 tot 12:00 uur.
Lukt het niet om langs te komen? Bel 14050 en vraag naar 
de Groningse Kredietbank. Voor meer informatie gaat u 
naar: gemeente.groningen/gkb 

Bijsluiter januari 2018



Deze bijsluiter dient ter informatie. 
U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Persoonlijk Re-integratiebudget
Hebt u een idee waarmee u denkt uit de uitkering te 
komen en hebt u daarbij financiële ondersteuning 
nodig? De gemeente Groningen stelt een persoonlijk re-
integratiebudget beschikbaar die u hiervoor in kunt zetten. 
Het budget bestaat uit 2000 euro per deelnemer. 

Wat vragen wij van u? 
 � werk een plan uit waarin u aangeeft hoe u, volledig of 

gedeeltelijk, uit de uitkering wilt komen en welke  
financiële ondersteuning u nodig hebt (max. 1 a4).

 � het plan moet aansluiten bij de huidige situatie op de 
arbeidsmarkt. Een rijbewijs of vervoer is geen  
onderdeel van het Persoonlijk Re-integratiebudget, en 
scholing mag maximaal een jaar duren.

 � voeg uw cv toe- mail dit allemaal naar:  
postbus.wok@groningen.nl

We kunnen niet garanderen dat uw plan geselecteerd 
wordt. Wel kunnen we in dat geval altijd een ander 
aanbod richting werk doen. U kunt uw plan tot uiterlijk 
8 februari 2018 indienen.

Tijdelijk aan het werk? Flextensie!   
Wat is Flextensie? 
Steeds meer werk is tijdelijk of flexibel. Om het voor 
mensen met een uitkering makkelijker en financieel 
aantrekkelijker te maken om met tijdelijk werk aan de 
slag te gaan, werkt de gemeente Groningen samen met 
Flextensie. Met Flextensie kunt u bouwen aan actuele 
werkervaring en het netwerk dat nodig is om er op de 
arbeidsmarkt weer tussen te komen. Uiteraard staat daar 
een financiële vergoeding tegenover: als u werkt, wilt u er 
immers financieel iets aan overhouden. 

Hoe werkt Flextensie? 
Wanneer u een uitkering hebt, kunt u werken op 
flextensiebasis. Tijdens de periode waarin u werkt, loopt 
uw uitkering gewoon door. U ontvangt bovenop deze 
uitkering een netto vergoeding van € 2,- per gewerkt uur. 
Flextensie vergoedt ook uw eventuele reiskosten. U 
houdt er dus ook financieel iets aan over, zonder dat de 
uitkering wordt verrekend of hoeft te worden stopgezet. 

Wat biedt Flextensie? 
*  Werkervaring met tijdelijk werk 
*  Een netto vergoeding per gewerkt uur bovenop de 
 uitkering 
*  Kans op uitstroom uit de uitkering 

We zoeken nu bijvoorbeeld naar: Inpakkers, handige 
klusjesmannen/-vrouwen, schoonmakers, aanpakkers met 
VCA, productiemedewerkers, logistiek medewerkers en 
medewerkers voor in het groen.

Wilt u hier meer over weten? Stuur dan een mail met uw 
naam en telefoonnummer naar flextensie@groningen.nl. 
De flextensiemedewerker neemt dan zo spoedig mogelijk 
contact met u op. 

Cliëntenraad: Let op bij aanvraag 
kwijtschelding belastingen
Als u hoofdbewoner bent van een zelfstandige 
woonruimte, ontvangt u aan het begin van het jaar de 
aanslag voor gemeente- en waterschapsbelastingen. Als 
u een laag inkomen (tot bijstandsniveau) hebt, kunt u 
gedeeltelijke kwijtschelding krijgen. Hiervoor moet u een 
formulier invullen en veel bewijsstukken meesturen.

Voor kwijtschelding gelden strenge regels voor het 
bedrag dat u op uw bankrekening mag hebben staan. 
Bovendien worden bij beoordeling over de kwijtschelding 
uw eventuele schulden en betalingsachterstanden niet 
verrekend. Daarom is het verstandig dat u eventuele 
schulden aflost en rekeningen betaalt voordat u 
kwijtschelding aanvraagt.

Betaaldatum uitkering
Donderdag 31 januari

Inleverdatum formulier ‘Opgave 
inkomsten’

Lever het formulier tegelijk in met de gevraagde 
bewijsstukken van de inkomsten. Doe dit direct 
nadat u het inkomstenbewijs hebt ontvangen. 

Ontvangt u uw inkomstenbewijs op tijd en kunt u 
het uiterlijk 23 januari inleveren? Dan krijgt u de 
uitkering op de ‘normale’ betaaldag van januari, dit 
is woensdag 31 januari. 

Inleveren kan dus ook na de hierboven genoemde 
inleverdatum. Maar dan betalen we uw uitkering 
mogelijk ook (iets) later aan u uit dan de ‘normale’ 
betaaldag.  

Inleveradres 

Moet u een formulier ‘Melding nieuwe informatie’ 
of ‘Opgave inkomsten’ inleveren? Lever dit dan in 
bij: WERKPLEIN, Harm Buiterplein 1. De brievenbus 
zit naast de personeelsingang aan de oostkant van 
het gebouw. Dit is aan de kant van de Euroborg en 
het Winschoterdiep. 

Woont u in de gemeente Ten Boer? Dan kunt u de 
formulieren ook inleveren bij het gemeentehuis in 
Ten Boer. Opsturen kan ook: Gemeente Groningen 
Locatie Harm Buiterplein Postbus 1125 9701 BC 
Groningen.

LET OP! Persoonlijk of per post

U mag de ‘Opgave inkomsten’ en de bewijsstukken 
niet per e-mail insturen! U moet ze via onze 
brievenbus, persoonlijk of via de post, inleveren!  

(In de loop van 2018 wordt digitaal inleveren 
mogelijk gemaakt).

Hebt u algemene vragen over werk en 
inkomen?
 � Kijk op de website  

gemeente.groningen.nl/werk-en-uitkering en 
gemeente.groningen.nl/minimaloket 

 � Wilt u een medewerker spreken van het Klanten 
Contact Centrum (KCC) Werk en Inkomen?  
Bel dan telefoonnummer 050 367 50 00 op  
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Houd uw  
Burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u 
dan sneller helpen.


